
nr 856

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

8 grudnia 2019

Druga
Niedziela
Adwentu
Trwamy w oczekiwaniu na przyjście

Pana. Na wieńcu adwentowym symbo-
lizującym wspólnotę Kościoła zapala-
my drugą świecę: „Świecę Wiary”. To
symbol wiary patriarchów Narodu Izra-
elskiego i wdzięczności za dar Ziemi
Obiecanej. Przez wielu nazywana jest
również „Świecą Betlejem” - na pa-
miątkę miejsca, w którym Bóg objawił
się w skromnej postaci małego dzieciąt-
ka.
Świece i lampiony, tak często używa-

ne w liturgii adwentowej, wyrażają czu-
wanie. Nawiązują one do ewangelicz-
nych przypowieści. Światło jest sym-
bolem nadziei i odrzucenia zła, jakie
szerzy się w ciemnościach. Zapalenie
świec wiąże się ze słowami Zbawicie-
la: „Ja jestem światłością świata. Kto
idzie za Mną, nie będzie chodził w
ciemności, lecz będzie miał światło
życia” (J 8,12).
Czas Adwentu to okazja do większej

modlitwy i zadumy. Jezus powiedział:
„I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili,
kiedy się nie spodziewacie, Syn Czło-
wieczy przyjdzie” (Łk 12,40).  Wiele
osób, aby lepiej się przygotować do
świąt, w czasie Adwentu podejmuje po-
stanowienia adwentowe i korzysta z
Sakramentu Pokuty i Pojednania. D.M.

Adwentowy dzień skupienia dla
nauczycieli, pedagogów, wycho-
wawców szkół katowickich odbędzie
się w czwartek 12 grudnia br. w
Wyższym Śląskim Seminarium Du-
chownym przy ul. Wita Stwosza
17a.

Program dnia skupienia:
16.00 – Okazja do Sakramentu Po-
kuty i Pojednania;
16.30 – Konferencja dr. Jacka Kur-
ka pt.  „Rzecz o zachwycie”;
17.00 – Msza św. pod przewodnic-
twem bp. Adama Wodarczyka;
18.30 – Spotkanie przy stole.

DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE
W KRYPCIE KATEDRY

Zapraszamy wszystkich studentów z
Tysiąclecia do włączenia się w dzia-
łalność DA przy katowickiej Katedrze
Chrystusa Króla. Jeśli prócz nauki szu-
kasz  w życiu akademickim czegoś
więcej, przyjdź do nas! Znajdziesz tu
ciekawych ludzi, spotkasz autorytety
świata naukowego i religijnego. Bę-
dziesz miał też okazję dać coś z siebie
w działaniu charytatywnym. Ale
przede wszystkim zatrzymasz się w
codziennym pędzie i spojrzysz wyżej
i dalej niż zwykle….
Szczegółowe informacje znajdziesz na
naszym facebooku  https://www.face-
book.com/DAcentrum/

KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła: Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068

z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703

z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,

40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i  facebook      : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl

Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

oraz Kalendarze na rok 2020.
  7.Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znaj-

duje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Są-
siadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
08/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Tysiąclecia 6 i Tysiąclecia 11
10/12/2019 r godz. 16.00 /wtorek/ B. Chrobrego 32

Tysiąclecia 39 oraz Tysiąclecia 37
11/12/2019 r godz. 16.00 /środa/ Zawiszy Czarnego 2 i 9

Tysiąclecia 23
12/12/2019 r godz. 16.00 /czwartek/ B. Chrobrego 13
14/12/2019 r godz. 14.30 /sobota/ B. Chrobrego 37

B. Chrobrego 26 m. 56 - 1
15/12/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Zawiszy Czarnego 10

B. Chrobrego 26 m. 112 - 57
  8.Mój teatr" zaprasza Dzieci i Młodzież, które chciałyby grać w różnych insceni-

zacjach na spotkanie w środę o godz. 18.45 do salki nr 2. Boże Warsztaty dla
dzieci i młodzieży w sobotę od godz. 10.00 w salce nr 2.

  9.W styczniu 2020 roku są wolne intencje mszalne o godz. 7.00 i 18.00. Inten-
cje przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.

10.Koncert rodzinny „Betlejem w Spodku” odbędzie się 28 grudnia 2019 r.
o godz. 18.00. Bilety w cenie: 50 zł wraz z płytą ostatnich kolęd „w Spodku” do
nabycia w zakrystii.

11. W czasie Adwentu, w kościele są przygotowane kosze, do których można
składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy
itp. Żywność przekażemy biednym.

12.W przyszłą niedzielę (15.12) kolekta będzie przeznaczona na paczki świą-
teczne dla biednych. Jeśli w swoim sąsiedztwie zauważamy ubogich to prosi-
my zgłaszać ich do czwartku (12.12) w zakrystii.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe składane dzisiaj na potrzeby
naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzyżowej w kościele
górnym oraz remont schodów wyjściowych.



OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (8grudnia 2019)
  1.W czasie Adwentu zapraszamy dzieci na Msze św. roratnie, odprawiane w poniedziałek,

wtorek i środę o godz. 18.00 (prosimy o zabranie lampionów). Dorosłych i młodzież
zapraszamy na roraty w adwentowe soboty o godz. 7.00 (prosimy o zabranie świec).

  2.W dzisiejszą niedzielę (08.12) przed kościołem zbieramy ofiary materialne
na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Bóg zapłać wszystkim za dar
serca. Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabożeństwo adwentowe.

  3. W poniedziałek (9.12) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich człon-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosła-
wieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy rozdzielać
pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej. Podczas Eucharystii Homilia nt. Euchary-
stia jest szkołą miłości i solidarności. Po Mszy św będzie można poznać grupy i diakonie
działające w naszej parafii. Poznamy grupy: Klub Inteligencji Katolickiej i Chór.

  4.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  5.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę

14 grudnia. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku do kancelarii lub zakrystii.
  6.W każdą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1  można nabyć opłatki, lampiony,

świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (09 - 15 GRUDZIEŃ 2019)

PONIEDZIAŁEK (09.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + męża Tomasza, + siostrę Alinę, ++ rodziców i krewnych z obu stron

2/za + Stanisława Stanek  (od sąsiadów: Nikiel i Prochownik z Mesznej)
3/za + mamę Marię Wałach w kol. r. śm.

  7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + Annę Boryn
Homilia: Eucharystia jest szkołą miłości i solidarności.

WTOREK (10.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + matkę Janinę i ++ dziadków: Władysława i Marię

2/za + Henryka Jagusza (od szwagierki Marianny)
3/za + Helenę Cieślak i ++ z rodziny: Sobczyk i Juretko
4/za ++ rodziców: Stanisława i Kazimierę Salasów i + brata Józefa

  7.30 - Różaniec
18.00 - za++rodzeństwo: Ewę i Krzysztofa,+ teściową Weronikę prosząc o łaskę zbawienia
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŚRODA (11.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Jana i Wiktorię Mazurów w kol. r. śm. oraz ++ siostry,

braci, bratowe i szwagrów
2/za++rodz.: Anielę i Władysława,Anielę i Stefana,++dziadków,+ brata Wacława
3/za ++ rodziców: Weronikę i Antoniego i + brata Marka
4/za + Henryka Wilka z prośbą o Miłosierdzie Boże (od Grupy Uwielbienia)

  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za ++ Stanisława i Grzegorza Drabów w kol. r. śm. oraz ++ Mariannę, Helenę

i Franciszka Nowaków, + Jacka Łosika i ++ z rodziny: Nowaków i Więcławów

CZWARTEK (12.12.2019 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/Do Opatrzności B. za wstaw. św. Ojca Pio w intencji Aleksandra, dziękując za

dotychcz. łaski z prośbą o dalsze i światło Ducha św.,B.błog. dla niego i całej rodz.
2/za + Grażynę Gillner (od Krystyny i Józefa Zabrzańskich)
3/za + Henryka Wilka (od kolegów brata Krzysztofa z Wydz. Kryminalnego

KM Policji w Tarnobrzegu)
4/intencja wolna

  7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + syna Sławomira Romanowskiego w 8 r. śm., ++ Zofię, Kazimierza,

Antoniego i Jana Mazaników

PIĄTEK (13.12.2019 r.) - Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.
  7.00 1/za ++ Grzegorza, Renatę i Stanisława Brejdaków w kolejne r.śm.

2/w intencji mamy Krystyny z prośbą o zdrowie i  błog. Boże
3/za + Jadwigę Brysz (od sąsiadów z korytarza)

  7.30 - Różaniec

18.00 1/za + męża Jana, ++ rodziców: Otylię i Ryszarda, ++ brata Antoniego i bratową Lidię
2/za ++ rodziców, teściów i rodzeństwo oraz ich ++ członków rodzin z prośbą

o wieczne szczęście w niebieskiej ojczyźnie

SOBOTA (14.12.2019 r.) - Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK 
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/za + żonę Zofię Czenczek w 6 m-cy po śm.

2/w intencji Bogdana z ok. 60 r. ur. z prośbą o wiele łask Bożych, darów
Ducha św., błog. Boże i Miłosierdzie Boże

3/za ++ rodziców: Janinę i Bolesława Wnuk
4/za ++ rodziców: Katarzynę i Józefa, + brata Mieczysława, ++ siostry: Bro-

nisławę i Danielę, + bratową Stanisławę i + córkę Magdalenę
10.00 - Adwentowy Dzień Skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu    
18.00 - dziękczynna za wszystkie łaski łaski mijającego roku dla całej rodziny

NIEDZIELA (15.12.2019 r.) - III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
  7.30 - w intencji Mikołaja Ciaszczyka z ok. 4  r. ur., z prośbą o zdrowie, Boże

błog. i opiekę Anioła Stróża
  9.30 - w intencji Barbary Rumińskiej z ok. 90 r. ur., z podziękowaniem MB Nieustającej

Pomocy za uproszone łaski u Pana, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie (Te Deum)
11.00 - w intencji Weroniki Kaczmarek w 10 r. ur., z prośbą o zdrowie
12.30 - w intencji Alfredy z ok. 82 r. ur., dziękując Bogu za otrzymane dotychczas łaski,

z prośbą o dalsze za wstawien. MB Uzdr.Chor. i o błog. Boże dla całej rodziny (TD)
16.30 - Nabożeństwo adwentowe
17.00 - za + męża Szczepana Kowal w 21 r. śm., ++ rodziców z obu stron + brata Franciszka
20.00 - za+Helenę Ciurzyńską,+ Stefana Dyktyńskiego (od rodz.Ciurzyńskich,Dyktyńskich)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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8 grudnia
- œwiêto Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny
Wiara w niepokalane poczęcie Naj-

świętszej Maryi Panny ma wielowiekową
tradycję.  W XV stuleciu istniały już
pierwsze orzeczenia Kościoła na temat
niepokalanego poczęcia, choć nie miały
one jeszcze rangi dogmatu. Papież Kle-
mens XI ustanowił w 1708 r. dzień  8
grudnia jako święto Niepokalanego Po-
częcia NMP - obowiązujące w całym
Kościele powszechnym. Wreszcie 8
grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił uroczy-
ście dogmat o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny.

W bulli Ineffabilis Deus napisano:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że
nauka, która utrzymuje, iż Najświęt-
sza Maryja Panna od pierwszej chwili
swego poczęcia - mocą szczególnej
łaski i przywileju wszechmocnego
Boga, mocą przewidzianych zasług
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodza-
ju ludzkiego - została zachowana nie-
tknięta od wszelkiej zmazy grzechu
pierworodnego, jest prawdą przez
Boga objawioną i dlatego wszyscy
wierni powinni w nią wytrwale i bez
wahania wierzyć.

Dzięki cudownemu działaniu Boga
Maryja, poczęta w łonie swojej matki, św.
Anny, została zachowana od grzechu
pierworodnego i jego skutków. Stało się
tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką
Boga. Bóg jednak, ze względu na przy-
szłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania,
uchronił Maryję przed grzesznością.

Apokalipsa św. Jana ( 12, 13-16) wy-
raźnie mówi, że szatan nie ma żadnej
władzy nad Maryją, ponieważ jest wol-
na od grzechu i zniszczenia śmierci. I
dlatego bywa nazywana "arcydziełem
stworzenia", bo jest wymownym obra-
zem wielkości dzieła Stwórcy, które -
gdyby nie grzech pierworodny - całe by-
łoby takie jak Ona. Pełna łaski, święta
już od chwili poczęcia, za przyczyną

świętości Tego, którego porodziła.
Niepokalane poczęcie wyraża szcze-

gólną bliskość Maryi z Bogiem, całko-
wite zawierzenie Bogu, wewnętrzną har-
monię i pełnię człowieczeństwa. Jest
również świadectwem, jak wielkie rze-
czy Bóg może zdziałać w człowieku, i
jakie ma plany wobec każdego - dopro-
wadzić do pełni człowieczeństwa i świę-
tości.

Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu, dnia 25 mar-
ca 1858 roku w Lourdes, Matka Boża
potwierdziła tę prawdę wiary. Kiedy
święta Bernadetta Soubirous, zapytała Ją,
kim jest, odpowiedziała: Ja jestem Nie-
pokalane Poczęcie!

Kolejne potwierdzenie dogmatu miało
miejsce w Fatimie, gdzie Najświętsza
Maryja Panna dla ocalenia i nawrócenia
ludzkości poleciła nabożeństwo do swo-
jego Niepokalanego Serca. Matka Boża
obiecała również wówczas: W końcu
moje Niepokalane Serce zatriumfuje!

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego
dzień 8 grudnia jest świętem nakazanym
i wierni mają obowiązek uczestniczyć w
Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów z  4 marca 2003 r.
Polacy są zwolnieni z tego obowiązku
(ze względu na fakt, że nie jest to dzień
ustawowo wolny od pracy). Nie jesteśmy
zatem zobowiązani do udziału we Mszy
św. i powstrzymania się od prac nieko-
niecznych. Jeśli jednak mamy taką moż-
liwość - powinniśmy wziąć udział w Eu-
charystii.

Chryste, Ty zachowałeś mocą swego
odkupienia Twoją Rodzicielkę Maryję
od zmazy grzechu pierworodnego. Za-
chowaj nas od popadnięcia w niewolę
grzechu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Panie. D.M.
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2020

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

 Ilekroć przyjmuję Jezusa do swojego
serca wchodzę w najintymniejszą jedność
z Bogiem. Uświadamiam sobie jak
ogromna jest miłość Boga do człowieka.
Jezus daje mi siebie, a ja oddaję się Jemu
na wyłączną Jego własność. On jest za
mną, jest we mnie, wszystkie sprawy, tro-
ski i radości ukryte w moim sercu stają
się Jego. Moje serce staje się mieszka-
niem Jezusa, a to sprawia, że każdego
dnia podejmuję wyzwanie, by być jak On
– Jezus!

Eucharystia jest źródłem mojego życia,
z niej czerpię siły do życia w małżeń-
stwie, rodzinie, pracy, do życia dla dru-
giego człowieka – a nie dla siebie.

Obyśmy zawsze mieli pragnienie czę-
stego przystępowania do Stołu Pańskie-
go ze świadomością, Kogo przyjmujemy
do swojego serca.

„Ach, jak mnie to boli, że dusze tak
mało się łączą ze mną w Komunii św.
Czekam na dusze, a one są dla mnie
obojętne. Kocham je tak czule i szcze-
rze, a one mi nie dowierzają. Chcę je
obsypać łaskami - one przyjąć ich nie
chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś

Parafia św. Józefa w Załężu
organizuje w dniach 11-15 czerwca
2020 r. pielgrzymkę na Ukrainę oraz
od 3-9 sierpnia 2020 r. pielgrzymkę
do Włoch. Szczegółowe informacje
oraz program dostępny na stronie in-
ternetowej parafii w Załężu (www.za-
leze.archidiecezja.katowice.pl zakład-
ka Strona główna->Aktualności). Za-
pisy w kancelarii parafialnej w Załę-
żu, telefonicznie lub mailowo.

Niepubliczne Przedszkole
EPIONKOWO zaprasza

na Jasełka w dniu 17.12.2019 r.,
wtorek godz. 13.30
w naszym kościele.

martwym...(Dz. 1447). „Na wszystko
mają czas, tytko nie mają czasu na to,
aby przyjść do mnie po łaski…Tyle za-
strzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostroż-
ności”(Dz. 367). Bożena S.
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Skutki przyjmowania Komunii Œwiêtej
 Eucharystia wraz z komunią świętą jest

niezwykłym darem Boga, który pragnie
być pokarmem dla człowieka.

 Czy zabiegam o to, by karmić się Cia-
łem Chrystusa? Czy przyjmując Komu-
nię świętą, zastanawiam się nad tym, ja-
kie przynosi ona skutki?

Może warto popracować nad tym, aby
zawsze z pełną świadomością przyjmo-
wać Jezusa Eucharystycznego do swoje-
go serca. Komunia święta:

- pogłębia nasze zjednoczenie z Chry-
stusem „Kto spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”(J
6, 56).

- podtrzymuje i odnawia życie łaski
otrzymane na chrzcie świętym „Ilekroć
bowiem spożywacie ten chleb, albo pije-
cie z tego kielicha, śmierć Pana głosicie,
aż przyjdzie”(1 Kor 11, 26)

 - pogłębia i pielęgnuje bliską relację
z Chrystusem „A widząc tłumy ludzi, li-
tował się nad nimi, bo byli znękani i po-
rzuceni, jak owce nie mające paste-
rza”(Mt 9, 36-38).

- gładzi grzechy powszednie „Nie po-
trzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy
się źle mają"(Mt 9, 12).

- chroni nas przed grzechem ciężkim
„Powiadam wam: Tak samo w niebie
większa będzie radość z jednego grzesz-
nika, który się nawraca, niż z dziewięć-
dziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia”(Łk
15, 7).

- zachowuje nas od przyszłych grze-
chów śmiertelnych „Wszyscy bowiem
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej,
a dostępują usprawiedliwienia darmo, z

Jego łaski, przez
odkupienie które
jest w Chrystusie
Jezusie. Jego to
ustanowił Bóg na-
rzędziem przebła-
gania przez wiarę
mocą Jego
krwi”(Rz 3, 23-
25)

- ożywia, daje
nowe siły do co-
dziennych zmagań „Jeżeli nie będzie-
cie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będzie-
cie mieli życia w sobie”((J 6, 53).

- daje duchowe pocieszenie, pokorę,
wytrwałość i pokój serca „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt
11, 28).

- umacnia i pogłębia jedność Kościo-
ła, Mistycznego Ciała Chrystusa „Jak
bowiem w jednym ciele mamy wiele
członków, a nie wszystkie członki speł-
niają tę samą czynność - podobnie wszy-
scy razem tworzymy jedno ciało w Chry-
stusie, a każdy z osobna jesteśmy nawza-
jem dla siebie członkami” (Rz 12, 4-5).

- jest zadatkiem życia wiecznego, za-
powiada nam niebo „Jeśli kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spo-
żywa moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym”(J 6, 51-55).

- zobowiązuje do pomocy ubogim,
aby dostrzegać Chrystusa w najuboż-
szych „Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili”(Mt 25, 40).

Eucharystia daje ¿ycie

W pierwszą niedzielę Adwentu roz-
poczęliśmy nowy program duszpaster-
ski pod hasłem „Eucharystia daje
życie”. Program został rozpisany na trzy
lata (2019–2022).

Hasła poszczególnych lat jego realiza-
cji są następujące:

• Rok I  (2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary
Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli

w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)
• Rok II  (2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wie-

czerzy
Motto biblijne: „[...] Ojciec mój da wam

prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)
• Rok III  (2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa
Motto biblijne: „ten, kto Mnie spoży-

wa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)
Główny cel programu duszpasterskiego

Program duszpasterski podejmuję pró-
bę tematycznego ujęcia Eucharystii
jako tajemnicy wyznawanej, celebro-
wanej i świętowanej, ale nade wszyst-
ko zmierza do pogłębienia świadomo-
ści tego, czym jest „święta i Boska li-
turgia” (KKK 1330). Celem takiego
działania jest budzenie w parafiach
przede wszystkim eucharystycznej żarli-
wości wśród duszpasterzy i wiernych
świeckich, aby istotowa więź pomiędzy
tajemnicą eucharystyczną, akcją litur-
giczną i zaangażowaniem na rzecz dru-
giego, wynikającym z przeżywania Eu-
charystii jako sakramentu miłości, stała
się im bliższa.

Istotą planowanych działań będzie m.in.
pogłębienie wiedzy teologiczno-katechi-
zmowej o Eucharystii, refleksję nad wła-
ściwym jej przygotowaniem i sprawowa-
niem (ars celebrandi), rozwijanie litur-
gicznej formacji służby ołtarza, pielęgno-
wanie pobożności eucharystycznej, ze
szczególną zachętą wiernych do przeży-
wania Eucharystii i praktyki adoracji Naj-

świętszego Sakramentu. Powinniśmy
sobie również wprost postawić pytanie,
czy w naszych parafialnych wspólnotach
wystarczająco rozpoznajemy ścisłą więź
pomiędzy chrztem, bierzmowaniem “i
Eucharystią.

Czy nie powinniśmy w parafialnej prak-
tyce duszpasterskiej dążyć do bardziej
zintegrowanego rozumienia przebiegu
chrześcijańskiego wtajemniczenia?

Podstawowe założenia realizacji pro-
gramu duszpasterskiego.

W realizację programu duszpasterskie-
go powinni włączyć się wszyscy wierni.
Ważne, aby aby realizacja programu
duszpasterskiego – wpisanego w rok li-
turgiczny – przebiegała

• systemowo (całościowo – wszyscy
parafianie są podmiotem i przedmiotem
naszych działań pastoralnych – chodzi o
ich zbawienie),

• integralnie (co do treści i sposobu
przekazu),

• w sposób skoordynowany i cyklicz-
ny (np. w ramach regularnych spotkań
wspólnot “i niedzielnego przepowiadania).

Wszystkie zorganizowane parafialne
rekolekcje adwentowe, wielkopostne
oraz misje powinny prowadzić do pogłę-
bienia tematyki eucharystycznej.

Realizując program duszpasterski nale-
ży zwrócić uwagę na odpowiednią opra-
wę liturgiczną Mszy św. pierwszoczwart-
kowych, adoracje eucharystyczne o tema-
tyce maryjnej oraz różaniec „euchary-
styczny”. W prowadzonej katechezie pa-
rafialnej istotne jest aby duszpasterze
wprowadzali wiernych do pełnego zro-
zumienia tajemnicy Eucharystii. To wła-
śnie z niej wypływają takie postawy jak
współofiarowanie, miłość, jedność,
dziękczynienie, zaangażowane uczest-
nictwo w liturgii i owocne słuchanie sło-
wa Bożego.

Ogólnopolski program duszpasterski
stanowi swoistego rodzaju inspirację
do tematycznego ukierunkowania
działań nierzadko od lat realizowa-

nych w parafii. Nie jest też w stanie
uwzględnić wszystkich kontekstów lo-
kalnych wspólnot Kościoła i ich zróż-
nicowania. Podejmuje raczej próbę
odnajdywania „wspólnych mianowni-

ków” w pracy duszpasterskiej na po-
ziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i
parafialnym. Pozytywna odpowiedź
oraz życzliwe przyjęcie propozycji
programu. Opr.BKK
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Św. Józef Bilczewski  –  arcybiskup.
„Nic dla siebie, wszystko dla Boga i
bliźniego”.

Urodził się w 1860 r. w Wilamowicach
koło Kęt. Po maturze w gimnazjum w
Wadowicach wstąpił do seminarium du-
chownego w Krakowie, gdzie w 1884 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Studiował
w Wiedniu, Rzymie i Paryżu. W 1891 r.
został profesorem teologii na Uniwersy-
tecie we Lwowie.

W 1900 r. został arcybiskupem lwow-
skim obrządku łacińskiego. Jego życie
wypełnione modlitwą, pracą i dziełami
miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się
wielkim szacunkiem ludzi wszystkich
wyznań, obrządków i narodowości.
Nowy biskup wyróżniał się ogromną do-
brocią serca, wyrozumiałością, pokorą,
pobożnością, pracowitością i gorliwością
duszpasterską, które płynęły z wielkiej
miłości do Boga i bliźniego. Fundował
kościoły i kaplice, szkoły i ochronki,
krzewił oświatę. Wspierał duchowo i
materialnie wszystkie ważniejsze dzieła
powstające w archidiecezji lwowskiej.

Budując nowe kościoły, szczególnie
dbał o rozwój żywego Kościoła, o wzrost
duchowy parafian i więź między probosz-
czem i wiernymi, która rośnie i rozwija
się dzięki udzielaniu sakramentów świę-
tych, wspólnej modlitwie i słuchaniu sło-
wa Bożego. Podkreślał znaczenie Eucha-
rystii, częstej Komunii św. i pobożnego
uczestniczenia w Mszy św.

W czasach I wojny światowej rozwijał
kult Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ukazując ludziom nieskończoną miłość
Boga, zdolną do przebaczenia i darowa-
nia wszystkich grzechów. Czcią i miło-
ścią otaczał Matkę Najświętszą. Święte-
mu Józefowi Bilczewskiemu Polska za-
wdzięcza uroczystość Matki Bożej Kró-
lowej Polski. Na jego prośbę papież usta-
nowił to święto w 1910 r. dla archidiece-
zji lwowskiej. Po odzyskaniu przez Pol-

skę niepodle-
głości biskupi
polscy zapro-
ponowali pa-
pieżowi usta-
n o w i e n i e
święta Maryi
Królowej Pol-
ski w dniu 3
maja i od 1925
r. jest ono ob-
chodzone na
terenie całej
Polski.

Abp Józef Bilczewski zmarł 20 marca
1923 r. Beatyfikował go w 2001 r. Jan
Paweł II. Kanonizacji dokonał 23 paź-
dziernika 2005 r. w Rzymie Benedykt
XVI.

Wspomnienie liturgiczne obchodzi się
w Polsce i na Ukrainie 23 października,
a w całym Kościele 20 marca. D.M.

Kurs Alpha,
czyli jest coœ wiêcej…
Kurs Alpha cieszy się wielką popular-

nością na całym świecie. Od kilku lat
przeżywa swój rozkwit także w Polsce.
Pomysłodawcą kursu, jak i jego twórcą
jest Nicky Gumbel. Kurs Alpha skiero-
wany jest do osób poszukujących odpo-
wiedzi na nurtujące pytania, jak również
pragnących bardziej poznać i zrozumieć
fundamentalne prawdy wiary.

Dnia 18.11 zakończyła się pierwsza
edycja kursu Alpha, przeprowadzona w
naszej parafii pod duchowym kierownic-
twem Księdza Dawida Majki. W kursie
brało udział ponad 20 osób w różnym
wieku. Cykl spotkań składał się z dzie-
sięciu tygodni, a punktem kulminacyj-
nym był weekendowy wyjazd do „ Przy-
stani Oblackiej” w Kokotku. Spotkania
odbywały się w poniedziałki. Pierwszym
elementem każdego spotkania była pysz
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na, ciepła kolacja. Po zjedzonym posił-
ku następowało obejrzenie ciekawego fil-
mu, albo wysłuchanie inspirującego wy-
kładu „na żywo”. Tematyka spotkań
związana była z kwestiami rozumienia i
doświadczenia żywej wiary. Wykłady i
filmy w przystępny i prosty sposób po-
magały uświadomić sobie, jak konkret-
nie zbudować mocną, trwałą przyjaźń z
Chrystusem. Elementem podsumowują-
cym każde spotkanie była dyskusja w
małych grupach przy stolikach, w miłej i
radosnej atmosferze. Każdy miał możli-
wość wyrażenia swojej opinii lub po pro-
stu podzielić się odczuciami związany-
mi z obejrzanym materiałem filmowym,
lub wykładem gościa.

Kurs Alha pozwolił już wielu ludziom
nie tylko uporządkować sobie podstawo-
we wiadomości na temat wiary, ale
przede wszystkim ujrzeć siebie i swój
światopogląd w świetle logiki Bożego
Słowa, a w niej przecież „najważniejsza
jest miłość”.

W kolejnych numerach naszej gazetki
będziemy strać się zamieszczać opisy
konkretnych owoców tego niezwykłego
cyklu spotkań. A.S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

26.11. – O godz. 18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia „Brak wdzięczno-
ści” Ks. Dawid przygotował pod rozwa-
gę fragment Ewangelii (Wj 17, 1-7) Jak
jest z moją wdzięcznością? Czy dzięku-
ję tylko za rzeczy wielkie, które dzieją
się w moim życiu? Czy potrafię dostrzec
działanie Pana Boga w najdrobniejszych

sprawach codzienności? A może skupiam
się tylko na prośbach, zapominając o
wdzięczności?

28.11. – O godz. 18.45 w salce nr 1 spo-
tkali się członkowi Żywego Różańca i
Apostolstwa Dobrej Śmierci. Spotkanie
rozpoczęto odmówieniem III Tajemnicy
Chwalebnej Różańca Świętego „Zesła-
nie Ducha Świętego”. Następnie poru-
szono sprawy organizacyjne.

30.11. – O godz. 10.00 w salce nr 2 dzie-
ci uczęszczające na Boże Warsztaty spo-
tkały się z panią Elą, która przy akompa-
niamencie gitary uczyła piosenek. Roz-
śpiewane pociechy przeszły do salki nr
1, by wraz z ks. Leszkiem, własnoręcz-
nie wyciskać sok z owoców.

Również w tym dniu o godz. 19.00 roz-
począł się II Wieczór Uwielbienia na Tau-
zenie. Uwielbienie wprowadziło nas w
klimat oczekiwania na przyjście Jezusa.
Modlitwie towarzyszyły śpiewy zespołu
młodzieżowego, fragmenty Pisma Świę-
tego, modlitwa spontaniczna, modlitwa
wstawiennicza oraz można było skorzy-
stać z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
II Wieczór Uwielbienia zakończył się
indywidualnym błogosławieństwem
Przenajświętszym Sakramentem.

Czas Adwentu rozpoczęty! Czas czu-
wania i oczekiwania, to nie czas zawie-
szenia w nicości, to czas zmożonej pra-
cy nad sobą! Jak to zrobić? To właśnie
Wieczór Uwielbienia dał tę możliwość –
zbliżyć się do Boga, by pięknieć ducho-
wo. Adwent wypełnia tęsknota, która jest
wyrazem miłości. A w miłości wpisane
jest wyrzeczenie rezygnacja z czegoś dla
kogoś. Jezus nie kalkuluje, daje Ci
wszystko – całą swoją Miłość! Zatem
czas Adwentu nie będzie stracony, po-
wierzchowny czy gadżetowy, kiedy wy-
pełnisz go miłością! Więc spiesz się do
Boga i drugiego człowieka, bo tylko taki
pośpiech ma znamiona prawdziwej mi-
łości. Bożena S.
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